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  093-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:02:00(  ؟ عميس بنت أسماء حديث صحة ما - 1

  ) 00:04:05(  ؟ ا2ربعة يتم أم قصراً  يسلم فھل ا2خيرتين الركعتين في ا+مام وجد مسافر - 2

  ) 00:06:09(  ؟ المدرسة في البنات يدرس أن الكفيف للرجل يجوز ھل - 3

 00:06:59(  ؟.الطGق عليھا يُنَفذ فھل فخرجت غيابه في منزلھا من خرجت ھي إن زوجته بطGق سفره عند الشخص حلف إذا - 4
(  

 عليه ماذا أم جدة أھل حكم في جدة من يحرم فھل أھله عند جدة إلى ذھب الميقات من يحرم ولم للعمرة السودان من جاء رجل - 5

  ) 00:08:51(  ؟.

  ) 00:10:37(  ؟.الترمذي)  التطوع ففي وWبد كان فإن الصGة في واWلتفات إياك(  حديث يصح ھل - 6

  ) 00:11:05(  ؟ المرأة صGة تقطع المرأة فھل المصلي أمام بمرورھا الصGة تقطع البالغة المرأة - 7

  ) 00:12:03(  ؟ الصGة تارك كفر في اختلفوا الصحابة ھل - 8

  ) 00:16:31(  ؟ عليه فماذا سنة 27 قبل نذر رجل - 9

  ) 00:19:10(  ؟ يصلي W زوج مع الزوجة بقاء حكم ما -  10

  ) 00:20:34(  ؟.بذلك علمه مع القبلة إلى يتجه W إمام وراء الصGة تجوز ھل -  11

 يغفر W هللا إن((  تقول واbية)  النار في والمقتول فالقاتل بسيفيھما المسلمين التقى إذا(  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -  12

  ) 00:23:45(  ؟. واbية الحديث بين نوفق كيف)) .  يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن

  ) 00:25:46(  ؟. ببنته أتزوج أن لي يجوز ھل بنت عنده ا2خ ھذا شقيق أخ عندھا ا2خت وھذه الرضاعة من أخت لي -  13

  ) 00:27:58(  ؟. ذلك بعد الصحيحة السنة إلى دعوتھم ثم عاداتھم ببعض بالعمل معھم بتدرج قوم دعوة يجوز ھل -  14

  ) 00:30:56(  ؟.  والتعارف للدعوة المسجد في للتجمع الخميس يوم تخصيص حكم ما -  15

  ) 00:33:20(  ؟. بالتعارف نقوم بعدھا ثم ، معلم مع حلقة في القرآن نقرأ الصبح صGة بعد يوم كل في -  16

  ) 00:36:00(  ؟.  محرم بدون المرأة سفر حكم ما -  17

  ) 00:36:42(  ؟)  ا+جھاض(  الجنين إسقاط حكم ما -  18

  ) 00:41:20(  ؟. العام الحديث تخصيص يكون متى -  19

  ) 00:43:32(  ؟ يصلي W الذي ا2خ مع والشرب ا2كل يجوز ھل -  20

  ) 00:45:06(  ؟ البركة أم ا2جر المقصود ھل)  الجنة رياض من روضة ومنبري بيتي بين ما(  حديث -  21

  ) 00:47:39(  ؟ عقيدتھم ھي وما ظھروا متى الروافض -  22



  ) 00:49:53(  ؟ ا2بناء على تقسم فھل تركة وله يصلي W وھو مات رجل -  23

  ) 00:51:07(  ؟.لمناما تعبير في سيرين أبن كتاب يعتمد ھل -  24

  ) 00:54:33(  ؟ جائزة المنام في وجل عز هللا رؤية ھل -  25

  ) 00:57:16(  ؟. محرمة بأشياء يتاجر أحد مع والشراء بالبيع التعامل حكم ما -  26

 ) 01:01:50(  ؟. معناه ما ا2رحام في ينفخ الذي الملك حديث -  27

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

احلمد هللا ، انتبهوا أيها اإلخوان معكم أو لكم معي ساعة من الوقت فقط، ولذلك فاعرفوا كيف  :الشيخ 

سئلة ، ليس واحدا يسأل من تغتنمون هذه الساعة وال تضيعوا ال عليكم وال علّي ومن عدم التضييع تنظيم األ

هنا وواحد يسأل من هنا فيضيع السؤاالن معا ، مث نبدأ حسب السنة العامة من اليمني من هذا اجلانب ، من  

كان عنده سؤال ال يبتدئ السؤال بلسانه وإمنا يرفع أصبعه أو يده حىت أنتبه له مث نأذن وقد ترتفع أيدي فنأذن 

  .رتتيب تفضل ملن يسأل على هذا النظام وهذا ال

بسم اهللا الرمحن الرحيم ذكرمت يف كتابكم حجاب املرأة املسلمة ، حبديث أمساء بنت عميس أن إسناده  :السائل 

صحيح إال أن فيه عبد اهللا بن هليعة لكن بعض اإلخوان يقولون يف إسناد هذا احلديث رجل امسه عياض بن عبد 

  ف ذلك ؟اهللا فرتمجته يف ذيب التهذيب أنه ضعيف ، فكي

أنت تنقل عن الكتاب أم عن ذاكرتك إن كنت تنقل عن الكتاب فقد أخطأت مل أقل أنا إسناده  :الشيخ 

حديث أمساء هو صحيح ، فقولك أو عزوك إّيل أنين قلت إسناده صحيح فهذا غري صحيح كل ما يف األمر أنين 

املروي يف سنن البيهقي الكربى مصرحا قويت حديث عائشة املروي يف سنن أيب داود حبديث أمساء بنت أيب بكر 

بأن كال منهما إسناده على انفراده ضعيف ولكن أحدمها يقوي اآلخر زائد كما قال اإلمام البيهقي وقد سبقين 

إىل تقوية هذا احلديث بأنه تشهد له اآلثار الواردة عن الصحابيات أن كن يكشفن وجوههن يف االس 

و إّيل بأين قلت يف إسناد حديث أمساء إنه صحيح هذا غري صحيح لكنين ذهبت واملساجد ويف غري ذلك ، فالعز 

  .إىل تقوية هذا احلديث مبجموع طرقيه زائد اآلثار اليت وردت عن بعض الصحابيات غريه تفضل 

 أين مسافر آه ، وأتيت إىل أهل قرية ووجدم يصلون العصر أو الصالة  الرباعية  ووجدم يف الركعتني :السائل 



  األخريتني هل تسلم أم تكمل وما وجه األدلة يف ذلك ؟

اجلواب أن املسافر إذا اقتدى مبقيم انقلبت صالته إىل صالة املقيم فلو أن هذا املسافر أدرك اإلمام قبيل  :الشيخ 

السالم مث سلم اإلمام وقام املقتدي فعليه أن يأيت بالصالة على الكمال والتمام ألنه جاء يف صحيح مسلم 

ومسند اإلمام أمحد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن اآلفاقي يصلي يف رحله قصرا فإذا صلى 

هذا  "يصلي متاما سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم" : هنا كيف يصلي ؟ يعين يف مكة وراء اإلمام ، قال 

املتفق عليه بني الشيخني إمنا جعل اإلمام ليؤمت نص صريح يف هذه املسألة ويتأيد بعموم قوله عليه الصالة والسالم 

به فإذا ائتم املسافر باملقيم انقلبت صالته لصالة املقيم فال بد له من التمام ، ولو كان مسبوقا بكل الركعات كما 

  .ذكرنا غريه تفضل 

  هل جيوز للرجل األعمى أن يدرس البنات يف املدرسة ؟ :السائل 

  ز ، إذا كان معصوما، جيوز فهل هو معصوم ؟إذا كان معصوما جيو  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

فال جيوز لكن إذا كان حمصنا ومتزوجا وشيخا كبريا فانيا مثلي وال خيشى أن يفتنت بالبنات فحينئذ أيضا  :الشيخ 

، نتنازل عن القول السابق فنقول جيوز أيضا يعين األمر فيه خطر ، ومن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه ، 

  .تفضل 

رجل حلف على زوجته بالطالق إذا خرجت من منزهلا أثناء سفره وخرجت من املنزل ، فهل يعترب طالقا  :السائل 

  مع العلم أنه مل يرد الطالق بل أراد أن يصرفها عن اخلروج ؟

ت فهي مثل هذا احللف بالطالق ال يعترب طالقا لو وقع املعلق به ، وهو كما هنا يف السؤال إذا خرج :الشيخ 

طالق ما دام أن هذا الذي حلف بالطالق ، ال يقصد طالق املرأة وإمنا يقصد منعها من ذلك الفعل وهو اخلروج 

من الدار يف غيبته كما جاء يف السؤال الطالق كالنكاح ال ميكن أن يقع أي منهما إال بالعزم والقصد وهنا مل 

اخلروج ومل يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه يكن قصد ، وإمنا القصد كان موجها إىل منع املرأة من 

  .فال طالق واحلالة هذه 

  .يا شيخ  :السائل 

تفضل ، قلنا آنفا كالم ما فيه امسع أنا نبهتك مرارا واآلن نبهت الذي يريد أن يسأل يرفع يده شأنه  :الشيخ 

  .ع أصبعك ، نعم شأن اآلخرين ما عندنا متايز ما فيه عندنا تفاضل ، تسأل ارفع يديك أرف

يا شيخ إذا واحد جاء معتمرا من السودان وعنده أهل هنا مثال والده أو إخوانه ونزل يف املنزل تبع أهله  :السائل 



يعين ما أحرم من امليقات وهو مثال حيرم من السودان كأي إنسان مسافر فهل يبقى من أهل جدة فهل  ...وبعد 

  حيرم من جدة أم ال ؟

  دخل جدة وما أحرم من امليقات ما أحرم من امليقات ؟يعين هو  :الشيخ 

  .نعم ما أحرم من امليقات  :السائل 

وهو جاء من السودان ، امسع ، امسع أنا فهمت منك وأعيد عليك ما فهمت ، هو جاء من السودان  :الشيخ 

لسودان قاصدا العمرة فنزل على أهله هنا يف جدة ، السؤال اآلن جاء من السودان لينزل عند أهله أم جاء من ا

إىل بيت اهللا احلرام ؟ فإن كان األمر األول أي أن كان خروجه من السودان إىل جدة هنا، إىل أهله وليس كان 

قاصدا االعتمار ، فيظل عند أهله فإذا ما بدا له أن يعتمر فله أن يعتمر حيث هو يف جدة ، أما إذا خرج ، من 

أن جياوز امليقات إال مع اإلحرام من هناك وضح لك اجلواب إن شاء اهللا ، السودان قاصدا العمرة ، فال جيوز له 

  .طيب غريه 

  ما صحة هذا احلديث ؟ )إياك وااللتفات في الصالة فإن كان وال بد فبالتطوع ( حديث الرتمذي  :السائل 

  حديث من قلت ؟ :الشيخ 

  .حديث يف الرتمذي  :السائل 

  .يه ضعف  يف إسناده ، نعم تفضل يف الرتمذي نعم هذا حديث ف :الشيخ 

  املرأة يقال إا تقطع الصالة ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .فهل تقطع املرأة صالة املرأة  :السائل 

هذا السؤال ورد علينا مرارا وتكرارا يف األمس القريب واجلواب هو هو نعم تقطع املرأة صالة املرأة  :الشيخ 

ات الثابتة إذا كانت بالغة وال فرق يف األحكام الشرعية بني الرجال والنساء إال ما بالشرط املذكور يف بعض الرواي

يقطع صالة أحدكم إذا مر بين يديه ( جاء النص يستثىن النساء عن الرجال وليس هنا نص وإمنا النص شامل  

  .كم تفضل إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل فال فرق يف احل. )المرأة والحمار والكلب األسود 

  .هل الصحابة اختلفوا يف كفر تارك الصالة كسال  :السائل 

يف كفر تارك الصالة ، إذا كنت تعين بالفكر هو الردة ألن الكفر أقسام هناك كفر قليب وهناك كفر  :الشيخ 

، لفظي ، وهناك كفر اعتقادي وهناك كفر عملي ، فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا يف كفر تارك الصالة 

إن كنت تعين كفرا مبعىن كفر االعتقاد الذي يساوي اخلروج عن امللة فليس للصحابة كالم يف هذه املسألة على 



هذا التفصيل ولكن قد جاء عن الصحابة بأم كانوا يرون كفر تارك الصالة وكفر تارك الصالة ، ال ميكن أن 

، أقوى حجة من )من ترك الصالة فقد كفر ( م يفسر قوال واحدا بأنه يساوي الردة ، وإال فقوله عليه السال

االحتجاج بأقوال بعض الصحابة لكن كما أن قوله عليه السالم فقد كفر ميكن تفسريه بوجه من تلك الوجوه اليت 

أشرنا إليها آنفا فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة أن تارك الصالة كفر ، من ترك الصالة فقد كفر ، هذا 

 )من ترك الصالة فقد كفر ( ال يزيد على احلديث الذي ذكرناه آنفا من قوله عليه السالم  األثر عن الصحابة

فال يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر سواء كانت مرفوعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو  

كفر تتحمل عدة معاين كما كانت منسوبة إىل الصحايب أو الصحابة بأن هذا الكالم أو هذه اللفظة لفظة ال

ذكرنا آنفا ، فال جرم أن مجاهري العلماء الذين جاءوا من بعد الصحابة ووقفوا على ذلك األثر الذي أنت تشري 

أن تارك الصالة جحدا : اليه ووقفوا األحاديث اليت ذكرت أنا بعضها مع ذلك قالوا بأن تارك الصالة له حالتان 

يف مقابر املسلمني أما إذا تركها مؤمنا ا معرتفا بفرضيتها ولكنه خالف أمر اهللا  هلا فهو كافر وإذا مات ال يدفن

ا كما خالفت كثريون من العصاة أوامر اهللا تبارك وتعاىل ، مثل الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة أو دون 

ال يكفروم إال إذا جحدوا ذلك والسارقون والزناة وحنو ذلك كل هؤالء ألوامر اهللا عز وجل مع ذلك فاملسلمون 

شرعية ما هم خمالفون فيه فإذا كان تارك الصالة جحد الصالة فهو كافر بإمجاع املسلمني أما إذا آمن بشرعيتها 

فهو مؤمن وال يكفر، إال يف حالة واحدة إذا عرض على النطع تارك الصالة إذا عرض على القطع أي على 

صلي وإال قتلت ، فآثر القتل على الصالة يف هذه احلالة يقتل ردة ، وال السيف وقال له احلاكم املسلم إما أن ت

  .يدفن يف مقابر املسلمني كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا غريه 

  . ...يف نفس املوضوع  :السائل 

  .ما فيه كالم ترفع يديك فقط ارفع يديك تفضل  :الشيخ 

  شرين سنة ومل يوف ذا النذر فماذا عليه ؟يف أحد األقارب نذر منذ سبع وع :السائل 

  .عليه أن يفّي  :الشيخ 

  .ما عليه شيء ثان مثل الصيام  :السائل 

  .نعم . ال ما عليه شيء عليه الوفاء فإذا وّىف فقد برئت ذمته  :الشيخ 

  

  

 على استقامة يقول السؤال هنا يا شيخ أنا شاب على قدر حايل متوسط احلال ومن فضل اهللا علّي أين :السائل 



من أمر ديين فتقدمت ألخطب بعض األخوات وهي يف كلية الشريعة ، فأكثرت من املطلوبات واحتجت بقول 

  فهل هلا احلق فيما تطلب ؟ ))قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق (( اهللا تعاىل 

  .رفض فلريفض فكل يطلب ما حيب إن كان طلبها مشروعا فلها احلق لكن اخلاطب له ال :الشيخ 

  .البعض يكثر من الطلبات يا شيخ من الفرش واحلاجات  :السائل 

يا أخي ما اختلفنا هذا أمر آخر أما هلا احلق أو ليس هلا احلق ، ليس له احلق أن يفرض عليها فرضا وإمنا  :الشيخ 

اون باملهور وعدم التغايل فيها فهذا أمر خيريها فإن استخارت ذلك واستحبت استجابت وإال فال أما األمر والته

معروف لكن إذا حتب املرأة املخطوبة مهرا معينا غاليا مثال ، رفيعا فهذا ليس هلا ذلك مبعىن أنه ال حيسن ا لكن 

وإن آتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما (( هذا ال حيرم عليها كما قال تعاىل 

أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به ( ، فهذه اآلية فيها بيان أن األمر كما جاء يف احلديث الصحيح ))مبينا  

فإذا كان املهر غاليا فعلى الزوج أن يقدم ذلك  إىل زوجته ، لكن ال حيسن املغاالة يف املهور هذا شيء  )الفروج 

  .آخر ، تفضل 

مدة الزواج ثالث سنوات يعين هو غافل عن ذكر اهللا هي  رجل متزوج وهو ال يصلي و زوجته تصلي :السائل 

  ماذا تفعل ؟

، .هل أنت ثابت على قولك أنه ال يصلي أم تعين أنه غافل عن ذكر اهللا ألنه ، انتبه بارك اهللا فيك  :الشيخ 

لصالة هذا الغفلة عن ذكر اهللا كلمة شاملة مطاطة  رب إنسان يصلي الفرض وال يذكر اهللا إال قليال إال يف هذه ا

  .غافل عن ذكر اهللا لكن هو ليس غافال عن الصالة 

  .عن الصالة  أيضا  :السائل 

إذا اكتف بقولك إنه تارك للصالة ألنك عرفت أمهية الصالة فما ذكر آنفا فإذا كان الزوج تاركا للصالة  :الشيخ 

جيربه أوال حبكم أمارته وواليته ومستمر على ذلك كما تذكر فللمرأة أن تطلب مفارقته من احلاكم الشرعي، وهو 

  .عليه أن حيافظ على الصالة فإن استمر على تركها فّرق بينه وبينها رغم أنفه تفضل هناك األخري 

الصالة وراء اإلمام من ناحية املأموم عندنا يعلم املأموم أن اإلمام يصلي ليس على اجتاه القبلة يعين كمن  :السائل 

ناحية الشمال الشرقي فهل جيوز للمأموم إذا علم باالجتاه واإلمام يعرف ذلك لكن  يصلي حنو الشمال والقبلة يف

  .مبساحة الفرش ، أو املبىن فهل جيوز للمأموم أن يصلي وراءه  ...

  أين يصلي هذا اإلمام الذي تصوره ذه الصورة بعيدا عن الكعبة كهنا مثال ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 



أي إذا افرتضنا هذه النافذة  )ما بين المشرق والمغرب قبلة ( عليه الصالة والسالم آه، يقول الرسول  :الشيخ 

اليت هي أمامي هي الكعبة وهذه هي جهة القبلة بالنسبة إّيل فما دمت ال أصلي هكذا وامنا هكذا وهكذا وهكذا 

، ألين ال أشاهدها وال  أي مستقبال اجلهة مثال من هنا اجلنوب ، فانا استقبل اجلنوب وال أستقبل عني الكعبة

، أما إذا كان يرى الكعبة )ما بين المشرق والمغرب قبلة ( أراها فصالته صحيحة وهذا معىن قوله عليه السالم 

بعينه ، أو بعلم من عنده بواسطة بعض اآلالت احلديثة املعروفة اليوم ، هو يؤمن بذلك ويعتقد أن هذه النافذة 

ينحرف عنها فتكون صالته باطلة وال ينبغي أن يصلى خلفه ما دام يعاند ويكابر مثال ، هي الكعبة بعينها مث هو 

ويف اعتقادي أن الصورة اليت أنت تسأل عنها ال ميكن احلكم بأن الصالة وراء اإلمام باطلة ما دام أنه يصلي 

  .نعم . بعيدا عن الكعبة فإىل أي جهة صلى فصالته صحيحة لكن عليه أن يتحرى بقدر االستطاعة 

أنت ذكرت ما بني املشرق واملغرب قبلة ولكن اجتاه املسجد نفسه عن اجتاه الشمال فهل هذا يكفي  :السائل 

  .الجتاه القبلة 

بالنسبة للمدينة لكن بالنسبة )ما بين المشرق والمغرب قبلة( طبعا بارك اهللا فيك هو مقصد الرسول  :الشيخ 

وال يعين الرسول ما بني املشرق واملغرب قبلة بالنسبة لكل سكان جلدة مثال ما بني اجلنوب والشمال هو قبلتهم 

  .األرض ،هذا يعرفه أهل العلم غريه ، تفضل 

 )إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول  :السائل 

ويظنون أن هذا  ))فر ما دون ذلك لمن يشاء إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغ(( بعض الناس يظنون على آية 

  ...إذا 

  .كيف ما فهمت    :الشيخ 

إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول هما ( الرسول صلى اهللا عليه سلم يقول يف احلديث  :السائل 

  . )في النار 

  نعم يف النار لكن قال خملدين يف النار ؟ :الشيخ 

  .يف النار  ال ما قال خملدين :السائل 

   ))إناهللا ال يغفر أن يشرك يه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (( إذا ما فيه خالف بني اآلية واحلديث  :الشيخ 

  .ممكن ربنا يدخله النار وخيرج   :السائل 

 من قال ال إله إال اهللا نفعته يوما من دهره( طبعا إذا مات على التوحيد خيرج ، كما قال عليه السالم  :الشيخ 

اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ( واألحاديث املعروفة بأحاديث الشفاعة اليت فيها أن اهللا يقول  )



فهذا احلديث ال يعين إال حترمي مقاتلة املسلم للمسلم أما هذا املقاتل خيلد يف النار أو ال خيلد يف  )من إيمان 

أشرنا إىل بعضها آنفا ، حينما تكلمنا عن تارك الصالة وفرقنا  النار؟ هذه قضية أخرى تؤخذ من أدلة الشريعة اليت

بني من يرتك الصالة جحدا فهو كافر خملد يف النار وبني من يرتكها كسال ، مؤمنا ا فهذا ال خيلد يف النار ألن 

  .التوحيد الذي يف قلبه ينجيه من اخللود يف النار ، غريه ، تفضل 

عة هذه األخت عندها أخ شقيق هذا األخ عنده بنت هل جيوز يل التزوج أنا عندي أخت من الرضا :السائل 

  ا ؟

  أخت هذا األخ أنت تكون ماذا قلت ؟ :الشيخ 

  .من الرضاعة  :السائل 

تكون أخت هذا األخ يف الرضاعة يعين أنت رضعت من أم األخ واألخت هكذا ؟ أنت رضعت من أم  :الشيخ 

  .خ البنت األخ واألخت ؟ أب األخ الذي تقول أ

  .أخوه شقيقه  :السائل 

  شقيق من ؟ :الشيخ 

  .شقق البنت  :السائل 

  .هذا هو يعين هذا الشقيق وتلك األخت أمهما واحدة أليس كذلك  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .فأنت رضعت مع من مع الشقيق آه  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  مع البنت رضعت ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .ضاعة مشرتكة هنا يعين حليب واحد فال جيوز لك أن تأخذها فهي أختك بالرضاعة الر  :الشيخ 

فال جيوز يل أن أتزوج ببنت األخ ، أنا يل أخت من الرضاعة هذه األخت عندها أخ شقيق فهذا األخ  :السائل 

  عنده بنت أريد أن أتزوج ذه البنت ؟

  األخ عنده بنت ؟ :الشيخ 

  ل جيوز يل أن أتزوج هذه البنت ؟األخ عنده بنت فه :السائل 

  .أفضل طريقة أن يكتبها فاطمة ويعين باألمساء : أبو ليلى 



  .يعين كما نفعل هناك يعين اكتب الصورة متاما لندرسها ، تفضل  :الشيخ 

  .مث يعلمهم بعض السنن وبعض الواجبات هل هذا الفعل صحيح  ... :السائل 

حممد صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا مل يدع قومه إىل اإلسالم ال يكون صحيحا خري اهلدى هدي  :الشيخ 

بطريق إرضائهم لبعض العادات اليت هم اعتادوها وإمنا دعاهم إىل التوحيد مباشرة ومن اخلطأ الفاحش جدا جدا 

ؤالء أن يبدأ الداعية بالتوافه من األمور ، بل وباملستحبات من األمور بل وبالفرائض من األمور وهو يعلم أن ه

فنحن نعتقد أو ندعي أن النيب  ))فاعلم أنه ال إله إال اهللا (( املدعوين هم أبعد ما يكون عن فهمهم لقوله تعاىل 

صلى اهللا عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا يف كل شيء فينبغي أن نقتدي به عليه الصالة والسالم دعوة وأسلوبا 

ندنا لنرضي به الناس الذين حولنا مثال الرسول صلى اهللا عليه يف الدعوة وال ينبغي أن نأيت حنن بأسلوب من ع

وسلم مل يدع يف أول دعوته مل يدع لصاحل الفقراء واملساكني األغنياء بأن يعطوا من أمواهلم للفقراء مع أم كانوا 

ب الناس مستبدين بأمواهلم ومبذرين فيها وكان هناك فقراء ومساكني فلم يهتم الرسول عليه السالم جبلب قلو 

والفقراء واملساكني وهم عادة هم األكثرون لكي جيلب قلوب هؤالء إليهم وإمنا دعاهم مجيعا فقراء وأغنياء أن 

يعبدوا اهللا وجيتنبوا الطاغوت فهذا األسلوب الذي أنت أشرت إليه وحنوه هذا ليس من أسلوب األنبياء والرسل 

إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب (( نهم ألقوامهم حنن نعلم مجيعا أن كل الرسل كانت أول كلمة تصدر م

أن يعبدوا اهللا وجيتنبوا الطاغوت وهكذا لذلك بالشباب املسلم اليوم يدع طريقة   ))جهنم أنتم لها واردون 

  .األنبياء والرسل يف الدعوة وخيرتع أسلوبا من عنده وهذا ال يليق بالداعية أبدا 

عارف يوم اخلميس بالنسبة للناس اجلدد ، الذين حيضرون عندنا يف املسجد عندنا يف السودان نعمل ت :السائل 

  ؟ ...بالدعوة ، فيكون ذلك كل مخيس هل يكون هذا بدعة أو 

إذا كان املقصود بتحديد يوم اخلميس هو تنظيم اجتماع الناس فهذا كهذه املدارس اليت تنظم األيام  :الشيخ 

ء أما إذا كان هناك فكرة أو عقيدة بأن التدريس يف هذا اليوم سواء كان وتنظم الربامج والدروس هذا ليس فيه شي

  .يوم مخيس أو يوم اثنني أو يوم سبت هو أفضل شرعا من غريه فهذا يدخل يف باب اإلحداث يف الدين نعم 

صالة عندنا يف صالة الصبح بعد الصالة تكون هناك تالوة بالنسبة موعة لبعض األخوان يتلوا بعد  :السائل 

  الصبح ويطلعوا بعد الصالة فهل تصري هذه بدعة؟

  يعين كل فرد يقرأ أمام اآلخرين ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  كل فرد يقرأ من القرآن أمام اآلخرين ؟  :الشيخ 



  .نعم وفيه معلم ينظر أنه أخطأ يف شيء يعلمه التالوة  :السائل 

  .هذا درس من الدروس ليس فيه شيء  :الشيخ 

  التعارف ما فيه شيء ؟ : السائل

  ماذا تقصد بالتعارف بارك اهللا فيك ؟ :الشيخ 

  . ...التعارف مثال يأيت أعضاء جدد  :السائل 

  اآلن فيه تعارف ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  آه إذا ماذا تعين بالتعارف ؟ :الشيخ 

جالسون فنصلح الدعوة يوم  أعين بالتعارف أنه فيه صديق باحلي حتضره يوم اخلميس وتقول له حنن :السائل 

  . ...اخلميس بالنسبة للناس اجلدد ، فمنهم من يتقبل هذه الدعوة ، ويأيت 

يا أخي كما نفعل اآلن إيش الفرق ، أنا اآلن سألتك قلت فيه تعارف قلت ال وفعال ما يف تعارف لكن  :الشيخ 

ذي تعنيه بكلمة التعارف أنا أعرف أن التعارف يف دعوة إىل اهللا وإىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فماذا ال

يعرف هذا الزمان ما امسك ؟ فالن بن فالن صنعيت كذا وحملي كذا إىل آخره ، هذا هو التعارف ، فهذا الذي 

  تعنيه أنت ؟

  .نعم ويكون فيه نصيحة عامة  :السائل 

  امسح يل هذا هو التعارف ؟ :الشيخ 

  . ...نعم ويكون يف نصيحة  :السائل 

واحدة بعد أخرى وواحدة بعد واحدة هذا التعارف ليس له أصل يف السنة هذا التعارف عادة غريبة وإمنا  :لشيخ ا

التعارف الذي ميكن أن نقول به هو إذا أحب الرجل أخاه املسلم أخربه بأنه حيبه يف اهللا ، جاء يف بعض 

هذا التعارف اجلماعي واملتعارف عليه األحاديث ويف سندها ضعف أن يسمي نفسه له كال منهما لآلخر ، أما 

اليوم ، فلم يكن هذا يف عرف السلف الصاحل إطالقا فكل هذا االجتماع الذي أنت ذكرته ووصفته ما فيه شيء 

  .إال هذا التعارف تفضل 

  خروج املرأة بدون حمرم بالسفر جيوز ؟ :السائل 

لطائرة أو بالسيارة أو الدابة ما دام أن كل هذه ال جيوز ما دام سفرا ال جيوز وال فرق بني السفر با :الشيخ 

  .املسريات تدخل يف مسمى السفر شرعا 



  إذا كان املسري يوم وليلة ؟ :السائل 

ليس للسفر يف الشرع مدة حمدودة باملراحل كما كانوا قدميا أو بالكيلومرتات كما يقولون حديثا وإمنا  :الشيخ 

  .سفر 

لنسل أو تنظيم النسل إذا محلت الزوجة وكانت ترضع يف نفس الوقت فهل جيوز بالنسبة ملسألة حتديد ا :السائل 

  هلا التحديد ؟

  وكانت ماذا ؟ :الشيخ 

كانت ترضع وهي حامل فهل جيوز هلا تنظيم النسل أو أخذ أي شيء من األشياء احلديثة مثل أن تأخذ   :السائل 

  .مثل احلبوب ملنع احلمل أو اللولب 

  حامل ؟هي ترضع وهي  :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  أن تسقط ؟ :الشيخ 

  .ال أقصد  :السائل 

  إذا ما فهمت فماذا تعين ؟ :الشيخ 

  .هي أجنبت مولودا سواء ذكر أو أنثى  :السائل 

  ال عليك هذا مضى حنن نأخذ الكالم األخري هي مرضع وهي حامل طيب فماذا الذي تسأل عن هذه  :الشيخ 

  وز هلا أن تسقط محلها ؟أسألك عنها هل جي :السائل 

طيب بارك اهللا فيك ، االسقاط له صورتان بل صور ، إن كان اإلسقاط بعد نفخ الروح فهذا ال جيوز  :الشيخ 

ألنه مبعىن املوءودة ، وإن كان اإلسقاط قبل نفخ الروح فأقل أحواله أنه يكره ، ألنه ينايف الغاية اليت حض رسول 

تزوجوا الولود ( ها الرجال أن يتقصدوا الولود من النساء يف احلديث املعروف اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجل

فهذا الذي سقط من زوجته محلها قبل نفخ الروح ألنه بعد نفخ  )الودود فإني مباه بكم األمم يوم القيامة 

عليه السالم يف احلديث الروح انتهى األمر ، قبل نفخ الروح أقل ما يقال إنه مل حيقق الغاية اليت رمى إليها الرسول 

السابق الذكر ، لكن ذلك ينضم إليه شيء آخر يف بعض األحيان ، هذا احلكم وهو الكراهة يقتصر عليه فيما 

إذا قيل إن اإلسقاط بطريقة أخذ شراب أو دواء أو حب ال يضر باحلامل هذه وال سيما كما قلت مرضعا أيضا ، 

لكراهة ، أما إذا ترتب من وراء ذلك ضرر يف صحتها فريتفع احلكم فإذا كان ال يضر يبقى احلكم كما سبق على ا

أي ال جيوز للمسلم واملسلمة أيضا أن يأيت  )ال ضرر وال ضرار ( إىل التحرمي ، لقوله عليه الصالة والسالم 



ناس بشيء يضر به نفسه أو يضر به غريه ، ال ضرر وال ضرار ومن هذا احلديث نأخذ حترمي الدخان الذي ابتلي ال

اليوم يف هذا الزمان به كثريا ،ملا فيه من األضرار اليت ال داعي اآلن للخوض فيها ، هذا حكم اإلجهاض الذي 

تسأل عنه وهذا مقيد مبا إذا كان باألسلوب الذي أشرت إليه آنفا أما بشراب وإما حبب ، أما إذا اقتضى األمر 

ا فهذا ال جيوز ألن فيه ارتكاب حمرم وليس هناك أن تعرض هذه احلامل نفسها على الطبيب ليكشف عن عور

من ضرورة الرتكاب هذا احملرم هذا جواب السؤال السابق إذا كان حول املوضوع فنعم ،وأما إذا كان سؤاال آخر 

  .فنعطي الدور لغريك إذا شئت 

  .سؤال آخر  :السائل 

  . ...سؤال آخر انتظر حىت يأيت  :الشيخ 

  .الفكر ولست اآلن مستعدا رمبا أخذه معي وأعطيكم اجلواب مع اإلخوان ، تفضل  هذا حيتاج إىل مجع :الشيخ 

يا شيخ السؤال الذي سألتك إياه عند الباب ملاذا مل نأخذ احلديث لنتخذ القبلة بتخصيص احلديث  :السائل 

  . ...العام اآلخر أنت ذكرت كلمة احلديث 

  للسؤال السابق الذي أخذت جوابه ؟فهمت لكن إيش السؤال اآلن ، هل هو تكرار  :الشيخ 

  نعم ، نعم وملاذا ال نقول إنه ختصيص للحديث العام ؟ :السائل 

هو بارك اهللا فيك الدليل العام واخلاص ، يتعارضان عادة ، يعين حينما يكون النص العام يعارضه  :الشيخ 

، أما إذا كان النص الذي أنت احلديث اخلاص ، فهنا يقال هذا نص خمصص للنص العام هذا عند العلم مجيعا 

تسميه خاصا هو جزء من أجزاء النص العام فهنا ما فيه عموم وخصوص يعين مثال ، السؤال الذي أنت سألت 

من صيغ  "َمن "  )من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ( عنه قال عليه الصالة والسالم 

تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بني عينيه ، ملا تأيت األحاديث  العموم والشمول ، وميكن تفسريه بكل من

األخرى ، اليت ينهى فيها الرسول املصلي أن يتفل بني اجتاه القبلة فهذا جزء من ذلك احلديث ، ليس معارضا له 

  . ...وميشي مع عمومه ، فهذا ال يقال هذا عام وهذا خاص ، إمنا هذا جزء من أجزاء  ...إمنا هو 

  يل أخ ال يصلي فهل جيوز يل أن آكل معه وأشرب ؟ :السائل 

  هو أكرب منك أو أصغر ؟ :الشيخ 

  .أكرب مين  :السائل 

  وبلغ سن التكليف ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 



  طيب ، فإذا أنت ما أكلت معه وما شربت معه فمن أين تأكل وتشرب ؟ :الشيخ 

  .من األكل الذي يأكل فيه  :السائل 

  إذا افرتضنا وقلنا لك انت التاكل معه وال تشرب ما دام هو أكرب منك ؟ :خ الشي

  .آكل وحدي  :السائل 

  يعين لوحدك وين خارج البيت ، داخل البيت ؟ :الشيخ 

  .داخل البيت  :السائل 

  .لك أب ، لك أم  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .طيب يصلون إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  يب ما تأكل معهم ؟ط :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  طيب وأخوك هذا الذي ال يصلي ال يأكل معهم ؟ :الشيخ 

  .نعم يأكل معنا  :السائل 

خلص إذا أنت إذا تركت أخاك معىن ذلك أنك تركت أباك وأمك ففي هذه الصورة ال جيوز لك أن  :الشيخ 

ت إذا كان عندك شيء من العلم وشيء من تقول أنا أترك أخي ألنك إن تركت أخاك تركت أباك وأمك لكن أن

النصيحة وحتسن توجيهها إىل أخيك وخاصة أنه أكرب منك فتفعل ذلك باليت هي أحسن وليس بالشدة والغلظة ، 

  .تفضل 

  هل املقصود مضاعفة األجر أم للربكة ؟ )ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ( حديث : أبو ليلي 

قصد به أن يتهجم الناس كما يفعلون اليوم وأن يتزامحوا للصالة يف ذلك املكان الذي هذا احلديث ال ي :الشيخ 

وصفه الرسول عليه الصالة والسالم بأنه روضة من رياض اجلنة ، هذا احلديث خرب غييب جيب أن نؤمن به أن هذا 

ه يوم القيامة يكون يف املكان هو روضة من رياض اجلنة كيف ؟ واهللا ال أدري كيف ، يقول كثري من العلماء إن

اجلنة فهو روضة من رياض اجلنة ممكن أن يكون كذلك وممكن أن يكون يف صورة أخرى حنن ال نعقلها هذا 

، هذا ال يعين أنكم اقصدوه وتربكوا به  )جبل أحد جبل يحبنا ونحبه ( احلديث كمثل أحاديث أخرى مثال 

، ال  )جبل أحد ركن من أركان الجنة ( به كذلك مثال وصلوا لديه ال هذا خرب نؤمن به ، جبل أحد حيبنا وحن



يعين أيضا نفس املعىن الذي ذكرناه آنفا ، أي اقصدوه وتربكوا به وصلوا عنده ال هذه أخبار غيبية صحت عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنحن نؤمن ا ، وال حنملها معاين تشريعية ، فنتعبد اهللا ا ، ما دام أن سلفنا 

  .صاحل ما بينوا ذلك ال بأقواهلم وال بأفعاهلم ، تفضل ال

  أخربك بأين أحبك يف اهللا ؟ :السائل 

  .أحبك اهللا الذي أحببتين له وبارك اهللا فيكم مجيعا  :الشيخ 

  نسمع جبماعة تسمى بالرافضة مىت نشأت ومىت بدأت هذه اجلماعة وما عقيدم ؟ :السائل 

مىت بدؤوا هم يف التاريخ ذكر وأنا ال أحفظ اآلن ، رفضوا رأي أحد أهل عقيدم هذا يهمك ، أما  :الشيخ 

البيت لعل امسه زيد ، ما أحفظ اآلن لكن رفضوا احلق الذي دهلم عليه أحد أئمة البيت ، أما عقيدم فهي 

فيه  بئست العقيدة  ألن هلم أفكارا خطرية جدا عن اإلسالم ويكفي يف ذلك كتاب هلم امسه الكايف ، يعتقدون

اعتقاد أهل السنة يف صحيح البخاري ، كيف حنن نقول إن أصح الكتب بعد كتاب اهللا هو صحيح البخاري 

فهمم يعتقدون يف كتام هذا الكايف ، إنه أصح الكتب بعد كتاب اهللا عز وجل هذا الكتاب فيه طامات 

جزء من أجزاء من مصحف فاطمة  وويالت كثرية وكثرية جدا ، منها مثال أن هذا املصحف الذي بني أيدينا هو

 ))إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (( الضائع يعرتفون بضياعه فهم خيالفون بعقيدم هذه اآلية املعروفة 

وهلم عقائد أخرى منها سب الشيخني واام السيدة عائشة ال مسح اهللا بالفاحشة وحنو ذلك مما يطول ذكره اآلن 

  .، تفضل 

  جل وهو ال يصلي وله مرياث فهل يقسم هذا املرياث على أبنائه ؟مات ر  :السائل 

هذا الكالم ميكن اجلواب عليه على ضوء اجلواب السابق عن سؤال األخ هناك عن تارك الصالة وهل  :الشيخ 

اختلف الصحابة يف كفر تارك الصالة ، وباختصار يكون اجلواب تلخيصا للكالم السابق ، إن كان هذا الرجل 

نه كان جيحد الصالة ، ويستهزئ باملصلني فهو كافر وال يدفن يف مقابر املسلمني وال يورث أما إن كان عرف بأ

معروفا بإميانه بالصالة واعرتافه ا ، ولكنه كان فعال ال يصلي إما دائما وإما أحيانا يصلي وأحيانا ال يصلي ، 

  .فهذا ترثه ورثته واحلالة هذه 

  .منسوب إىل ابن سريين يا شيخ عندي كتاب  :السائل 

  البن سريين يف املنامات ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

حسبك أنه كتاب منامات ، ال يعتمد عليه وأنا مررت ذه التجربة يف أول طليب للعلم ، اشرتيت كتاب  :الشيخ 



يف ثالث  "ي تعطري األنام بتفسري املنام للشيخ عبد الغين النابلس" ابن سريين وهو مطبوع على هامش كتاب 

جملدات كتاب ضخم للنابلسي على هامشه تفسري املنامات ، اشرتيته مغرتا بالشهرة اليت اشتهر ا ابن سريين 

وهي شهرة حق أنه كان ملهما بتفسري املنامات لكن هذ الكتاب ال يصح نسبته إليه ، فاغرترت ذه النسبة ، 

إخواننا مناما ، مث أردت أنا أن أفسر لنفسي أو لغريي ، واشرتيت الكتاب فكنت كلما رأيت مناما أو رأى أحد 

أعود إىل الكتاب وأراجع ترتيب األلفاظ اليت رتبت حسب الرتتيب القاموسي فال أحصل شيئا لكثرة األقوال اليت 

يف تقال يف املطر إن كان مثال يف الصيف فله معىن والشتاء له معىن وهكذا إن كان غزيرا ، إن كان قليال يف أوله 

وكان  - اصرب  - وسطه يف آخره ، وحنو ذلك من التفصيالت اليت يعي اإلنسان أن يقول منامي تأويله كذا وكذا 

يل أستاذ قرأت عليه شيئا من الفقه احلنفي ، وكان الدرس يف حلقة صغرية يف املسجد الذي كنا نصلي فيه ،  

ه بعض األحيان تأيت عجوز من النساء كنت أالحظ وكان الدرس بعد صالة الفجر إىل الضحى كنت أالحظ أن

وتأيت خجولة خلف الشيخ وهو يدرس فتوسوس إليه بكالم ال نسمعه فهو يصغي إليها ، فنسمع جوابه هلا ، 

يقول الظاهر أن هذا امليت حباجة إىل صدقة فتصدقي عن روحه هذه عبارته مثل كليشة خمتومة ، كل ما جاءت 

واب حول الصدقة ، فكانت نتيجة هذا الكتاب أنه من الكتب اليت عشش امرأة إليه تسأله عن منام يكون اجل

  العنكبوت عليها ومل أستفد منه شيئا ، هذا جواب ما سألت حول املوضوع أم سؤال آخر ؟

  نفس السؤال ؟ :السائل 

  تفضل ؟ :الشيخ 

  ؟ ...الكتاب نفسه مذكور فيه أن رؤية اهللا يف املنام يعين جائزة  :السائل 

اهللا أعلم لكن إذا قيل برؤية اهللا ، فليس املقصود رؤيته تعاىل ، كما سرياه املؤمنون يوم القيامة ، وكما قال  :الشيخ 

  الفقيه املؤمن 

  "يراه املؤمنون بغري كيف ، وتشبيه وضرب للمثال " 

وسلم قد صح عنه  رؤيته يف الدنيا مناما عبارة عن رؤية صورة ، خيالية ال حقيقية ألن النيب صلى اهللا عليه ... 

أنه قال يف صحيح مسلم وقد ذكر الدجال األكرب ، املعروف لديكم شيئا من صفاته منها قوله عليه السالم فيه 

، يعين قدم النيب صلى اهللا عليه )أعور وإن ربكم ليس بأعور ، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت ( إنه 

الدجال األكرب أنه يقول هو الرب ربكم ليس بأعور هذه أول وسلم للمسلمني املؤمنني حىت ال يغرتوا بدعوى هذا 

صفة تستطيعون أن تقولوا هذا هو الدجال األكرب ربكم له كل صفات الكمال وهذا له هذه الصفة الناقصة 

وهذا يدعي أنه ربكم إذا  ... )إن أحدكم لن يرى ربه ( املتجلية إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مث صفة أخرى 



كم فإذا إذا كان املسلم قد أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه لن يرى أحدنا ربه إال يف يوم القيامة ليس هو رب

،وسنكون من هؤالء املؤمنني إن شاء اهللا ، فإذا رآه يف املنام فال يرى حقيقة رب العاملني وإمنا يرى صورة خيالية 

ملخرب صادقا كما ينقل عن اإلمام السنة اإلمام أمحد ، مثالية ليست حقيقية أن رأى أحد ربه يف املنام ، وكان ا

  .واهللا أعلم بصحة الرواية عنه تفضل 

  ما حكم التعامل بالبيع والشراء مع أحد يتاجر بأشياء حمرمة شرعا ؟ :السائل 

ع يبيعه آه يتاجر بأشياء حمرمة يعين الذي يريد أن يتعامل معه ، يشرتي منه أشياء مباحة لكن هو يف الواق :الشيخ 

  أيضا أشياء حمرمة هكذا تعين ؟

  .نعم  :السائل 

  مثال يبيع اخلمر ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  يبيع اخلمر ويبيع مثال األرز والتمر صح ؟ :الشيخ 

  .ال   :السائل 

  .ملاذا ال   :الشيخ 

  .املخدرات ، املخدرات : سائل آخر 

  .نه أنه ال جيوز نعم هو يقول التعامل باحملرم هذا مفروغ م :الشيخ 

  .يبيع املخدرات : سائل آخر 

  امسعوا يا مجاعة ثالثة يتكلمون أنا ما فهمت من واحد حىت أفهم من ثالثة ، ماذا ؟ :الشيخ 

  قلت ما حكم التعامل يف البيع والشراء مع أحد التجار بشراء احملرم ؟ :السائل 

لل التعامل مع هذا الرجل الذي يبيع احملرم يكون تعامل بارك اهللا فيك ، التعامل معه بشيء حمرم واال حم :الشيخ 

  .مثال أنا أريد أن أتعامل معه اشرتي منه اشرتي حالال أم حراما ؟

  عفوا هذا الرجل يتاجر بأشياء حمرمة ؟ :السائل 

  .واهللا فهمتك  :الشيخ 

  . ...هو يقول هل جيوز التعامل معه هو يقول ما حكم : سائل آخر 

  .ول ماذا أنا أقول ماذا وأنت تشرح ماذا سبحان اهللا ، هناك رجل يبيع اخلمر ويبيع التمر وأنا أق :الشيخ 

  .ال هو ما يقصد يبيع معه شيء هو يقصد هذا كله حمرم فهل هو يتعامل معه ؟ هو يقصد ذلك : سائل آخر 



  يقصد ماذا يا أخي ؟ :الشيخ 

  .يقصد هذا الرجل الذي يتاجر باخلمر واملخدرات  :السائل 

  يعين يتعامل معه يف إي شيء ؟ :الشيخ 

  .يتعامل معه يف معامالت : سائل آخر 

  يا أخي اهللا يرضى عليكم ماذا يعين بالتعامل ؟ :الشيخ 

  .أسأله كيف : سائل آخر 

  .سألناه ماذا فعلنا  :الشيخ 

بيع خمدرات ومخور ، وأنت يقول إن هذا الرجل ي ...يتعامل يف الزواج والطالق اجتماعيا واال جتاريا : سائل آخر 

حالل ، هو يأيت ويريد أن يشرتي منك ، هل جيوز أن تتعامل معه وأنت ال تشرتي منه مخر  ...تشتغل يف بقالة 

  وال شيء ؟

  .هو يشرتي مين ؟ إذا هو يتعامل معي  :الشيخ 

  .نعم هو يتعامل معك  :السائل 

  ليس أنا أتعامل معه ، أهكذا ؟ :الشيخ 

  .يا شيخ  مضبوط :السائل 

إذا كان األمر كذلك ، أنا ماذا أبيعه حالال أم حراما ؟ إن كنت أبيعه حالال فهو حالل وإن كنت أبيعه  :الشيخ 

  .حراما فهو حرام وإن كنت أبيعه حالال هو يستعني به مباشرة على حرامه فال جيوز يل أن أبايعه فهمت علّي 

  .نعم  :السائل 

  . أذكر النص حقه سؤال يا شيخ حديث ال: سائل آخر 

  انتهى الوقت  :الشيخ 

  دقيقة  :السائل 

  دقيقة :الشيخ 

  .حديث ال أذكر النص حقه  :السائل 

  .اتفضل هات املعىن  :الشيخ 

  نريد شرحه ؟ "امللك املكلف باألرحام الذي يكتب سعيدا أمشقيا " حديث  :السائل 

  . ...ين أصعب شيء شرح ما هو ظاهر لكن أنت تقصد شيئا يع :الشيخ 



  .والذكر خصيتاه بائنة فهذا يدرسونه الطلبة ، أنه كيف اهللا يعلم ما يف األرحام وهنا يناقض  :السائل 

إيش هذا إيش الفوضى بالكالم ، مرة تقول قبل وإيهما بعد ، بعد هذا  ...ما هذا رجل تشرق وتغرب  :الشيخ 

ا أنت ماذا تريد ذا السؤال اهللا يهديك صنف اكتشفوا كذا بعد هذا رأوا اخلصيتني إيش هذا أنا لست فامه

  .سؤالك يف ذهنك مث اطرحه أمام الناس حىت يفهم عنك ، واهللا أنا ما فهمت ماذا تعين 

  .أشرح عنه يا شيخ : سائل آخر 

اصرب قليال هل تستطيع أن تعرب عما يف نفسك ؟ إذا كنت ال تستطيع اسرتح وفكر وخل الدور لغريك  :الشيخ 

  رب عنه ؟هل أنت تع

  .إن شاء اهللا : سائل آخر 

  .تفضل  :الشيخ 

  . )خمسة ال يعلمهن إال اهللا ( يقول يف احلديث : سائل آخر 

  .ال هو ما ذكر احلديث مخس هذا من عندك  :الشيخ 

  أليس هذا ما تقصده ؟ ...أنا أشرح كالمه ، يقول أليس خمالفا : سائل آخر 

امسحوا يا إخواننا  ...يلقن احملدث فيتلقن ، فيصبح ضعيفا  ... أنت تفعل كما كان بعض احملدثني :الشيخ 

انتهى وقتنا وعندنا اجتماع ثاين أنا ال أريد أن اروح وأنام رغم أين تعبان عندنا اجتماع خاص مع بعض اإلخوان 

  .وقد أعطيناكم ساعة من الزمان وزادت ساعة ودقائق أخرى 

  .يا شيخ ، يا شيخ ، يا شيخ  :السائل 

يال سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ، ما عندي استعداد للعشاء  :يخ الش

.  
  


